На основу члана 119 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и
васпитања (Сл.гл.РС бр. 88/17) ,члана 114. став 1 тачка 1 и члана 81. Статута Машинскоелектротехничке школе у Параћину (дел.бр. 319 од 21.03.2018.г.) Школски одбор
Машинско-електротехничке школе у Параћину на седници одржаној дана 04.04.2018.г.
донео је

Правилник о похваљивању и награђивању
ученика и избору ученика генерације
I Опште одредбе
Члан 1.
Као облици и видови мотивисања и стимулације ученика за успешније учење и
ангажовање у настави и ваннаставним активностима, похвале и награде заузимају
значајно место у образовно-васпитном раду школе.
Овим Правилником се утврђује врсте, начин и услови додељивања похвала и
награда ученицима и одељенским заједницама ученика у Машинско-електротехничкој
школи ( у даљем тексту школа).
Члан 2.
Школа додељује:
- дипломе предвиђене важећим Правилником о дипломама за изузетан успех
ученика у средњим школама и то:
1. Диплома „ Вук Караџић“ додељује се ученику за изузетан општи успех
у учењу у владању.
2. Диплома за поједини предмет или наставну област додељује се ученику за
изузетан успех из општеобразовног предмета или из наставне области,
односно стручних предмета и практичне наставе.
награде и похвале предвиђене овим правилником школе

1.
2.
3.
4.

Ученик генерације,
Најбољи ученик одељења,
Најбољи ученик разреда,
Најбоља одељенска заједница.
Члан 3.

Награда ученик генерације се додељује ученику који у току савлађивања целокупног
наставног плана и програма постигао изузетне резултате, показао изузетно владање и учествовао у
активностима школе или других институција васпитно-образовног рада.
Награда се може доделити само појединцу и то на крају школовања у школи.
Награда најбољи ученик одељења се додељује ученику који има већину гласова чланова
одељенског већа. Ученике може предложити било који члан одељенског већа.

Награда најбољи ученик разреда се додељује ученику који има највећи број бодова за ту
школску годину према бодовању за ђака генерације. Кандидати су најбољи ученици сваког
одељења једног разреда. Бодовање врши комисија именована за избор ђака генерације.
Награда за најбољу одељенску заједницу додељује се одељењу које је остварило најбоље
резултате за текућу школску годину.
Члан 4.
Награда из члана 3 став 1 се састоји из дипломе и утврђеног новчаног износа (уколико је
исти предвиђен финансијским планом школе за текућу школску годину).
Диплома садржи: назив школе која додељује награду, назив награде, име добитника
награде, печат школе, потпис, датум и место издавања дипломе. Диплому потписује директор
и/или председник Школског одбора.
Члан 5.
Награда из члана 2 став 2 тачка 2 се састоји из дипломе која садржи назив школе која
додељује награду, назив награде, име добитника награде, печат школе, потпис, датум и место
издавања дипломе и/или пригодне књиге која симболизује област науке из предмета из којег се
ученик (ученици) награђује (у).

II Критеријуми и начи бодовања за додељивање
награде
Члан 6.
Критеријуми и начин бодовања за награду: ученик генерације
А) Успех ученика (максимално 88 бодова)
Разред
Први разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред

Прво полугодиште
Одличан
Вр.добар
Просек x2
Просек x2
Просек x2
Просек x2
Просек x2
Просек x2
Просек x2
Просек x2

Друго полугодиште
Одличан
Вр.добар
Просек x2
Просек x2
Просек x2
Просек x2
Просек x2
Просек x2
Просек x2
Просек x2

Ученик који је разред завршио са просеком 5.00 добија 1 бод за тај разред.
Члан 7.
Б) Редовно похађање наставе (максимално 12 бодова)
Ученик који разред заврши без неоправданих изостанака добија још 3 бода за тај разред,
уколико је имао смањење оцене из владања одузима му се 3 бода за ту школску годину.

Члан 8.
В) Такмичења (по програму Министарства просвете):
Врста такмичења

Пласман

Бр.бод.

Републичко
Републичко
Републичко
Републичко
Међурегионално, регинално,
окружно
Међурегионално, регинално,
окружно
Међурегионално, регинално,
окружно
Међурегионално, регинално,
окружно
Општинско
Општинско
Општинско

Прва награда (или прво место)
Друга награда (друго место)
Трећа награда (трећо место)
Учешће

12
10
8
2

Прва награда (или прво место)

7

Друга награда (друго место)

5

Трећа награда (трећо место)

3

Учешће

1

Прва награда (или прво место)
Друга награда (друго место)
Трећа награда (трећо место)

3
2
1

Г) Такмичења (ван програма Министарства просвете):
Ранг такмичења
Било који ранг такмичења
Било који ранг такмичења
Било који ранг такмичења

Пласман
Прва награда (или прво место)
Друга награда (друго место)
Трећа награда (трећо место)

Бр.бод.
3
2
1

Члан 9.
Д) Остале активности у школи и ван ње:

Секција

Медији
Турнири
Акције или
манифестације
званичних органа,
установа,

Опис
Секције које су у годишњем
програму рада МЕШ-а, а
најмање 36 часа рада за
школску годину
Разглас (6 уч.), ђачки лист
(10 уч.), интернет...(4 уч.)
За сваки освојени турнир у
школи, граду...
Предавања, семинари,
едукације,сакупљање
помоћи, помоћ у
организацији, учешће на

Евиденција
По евиденцији у дневнику рада, коју води
задужени наставник

Бодови
1

По евиденцији у дневнику рада, коју води
задужени наставник и који предлаже
најактивније по датом кључу.
На основу дипломе, званичне ранг листе...

1

На основу дописа или потврде установе,
органа, организације...

1

1

такмичењима...
Књижевни, научни,
образовни, уметнички
Учешће на семинару по
позиву
Учешће у званичном
међународном пројекту
школе, државног органа

организација
Објављени рад
Семинар републичког
или вишег ранга
Међународни
пројекат

На основу рада који је публикован
Потврда о учешћу

3

Потрвда о учешћу, из објашњења о
квалитету и квантитету ангажовању на
основу којег комисија додељује одређени
број бодова
Члан 10.

Критеријуми и начин бодовања за награду најбоља одељенска заједница:

А)

Просечна оцена одељења (максимално 50 бодова)

Средња оцена одељења се помножи са 10
Б)

Такмичења ученика

За сваког ученика одељења сабирају се бодови према табели из члана 8 овог
Правилника.
В)

Остале активности у школи и ван ње:

За сваког ученика одељења сабирају се бодови према табели из члана 9 овог
Правилника.
Г)

Редовно похађање наставе

На основу просечног броја оправданих изостанака и просечног броја неоправданих
изостанака на основу табеле:
Просечан број
оправданих
изостанака
0-20
20-30
30-40

Бодови

Просечан број
неоправданих
изостанака
0-3
4-6
7-10

10
6
3

3

Бодови

10
6
3

Члан 11.
Предлог Комисији за ученика генерације подноси: одељенски старешина и/или одељенско
веће.
Предлог Комисији за најбоље ученике разреда подноси: одељенски старешина и/или
одељенско веће.

5

Предлог Комисији за најбољу одељенску заједницу подноси: одељенски старешина и/или
одељенско веће.
Члан 12.
Предлог који доставља одењенски старешина комисији за бодовање и рангирање, мора бити у
писменом облику и са документацијом за бодовање.

III Комисија за бодовање и рангирање
Члан 13.
Комисија има три члана, које именује директор школе решењем за сваку школску годину,
и то:
-

два наставника (два наставника стручних предмета или један наставник стручних предмета
и један наставник опште-образовног предмета);
педагог или други стручни сарадник школе.
Члан 14.
Комисија ради у пуном саставу а одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.

Бодовање се врши на прописаном обрасцу који садржи све критеријуме дате овим
Правилником.
Приоритети проглашавања награда уколико два или више ученика имају исти број бодова
су: А), В), Г), Д), Б).
Комисија за бодовање и рангирање на основу задатих критеријума даје предлог Наставничком
већу за избор носиоца награда.
О раду комисије води се записник на одговарајућем обрасцу (датог у прилогу) и након
потписа свих чланова комисије исти подноси члан комисије Наставничком већу.
Члан 15.
Комисија обавља следеће послове:
-разматра документацију о предложеним ученицима;
-врши бодовање и оцену предложених ученика;
-утврђује ранг листу ученика;
-утврђује предлог одлуке за доделу награда;
На основу утврђених листа по разредима и одељењима комисија предлаже листу ученика
за одговарајуће награде.

Члан 16.
Наставничко веће на седници на којој утврђује успех на крају другог полугодишта или на
посебној седници Наставничког већа усваја ранг листу најбољих ученика разреда, најбољих
ученика одељења и ученика генерације.
Наставничко веће на последњој седници на крају школске године, или на седници
Наставничког већа на којој се утврђује успех на крају школске године бира најбољу одељенску
заједницу.
Одлука се доноси већином гласова од укупног броја чланова Наставничког већа.
Одлука о додељивању награде мора бити писано образложена и саопштена на некој од
манифестација (матурска прослава генерације, додела диплома, дан школе, прослава школске
славе...).

IV Прелазне и завршне одредбе
Члан 17.
О спровођењу одредба овог Правилника стараће се директор школе и изабрана комисија из
члана 12.ч
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе

Члан 19.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о похвалама и наградама
ученика бр. 521 од 16.05.2016.г.

Председник школског одбора,
Игор Јевтић
Правилник је објављен на огласној табли школе дана
Правилник је ступио на снагу дана _________2018.г.

2018.г.

